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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang Masalah  

 Perkembangan pendidikan yang sangat lamban terjadi pada dunia 

Pendidikan Agama Islam, dimana pemahaman siswa terhadap agama Islam 

masih rendah. Rendahnya pemahaman agama Islam telah menimbulkan 

banyak permasalahan diantaranya adalah tawuran antar sekolah, seks bebas 

dan sebagainya. Menurut data dari Komnas Perlindungan Anak Indonesia 

(KPAI) menunjukkan jumlah tawuran pelajar pada 2011 sebanyak 339 kasus 

tawuran yang menyebabkan 82 anak meninggal dunia. Bahkan tawuran 

pelajar memperlihatkan kenaikan pada enam bulan pertama dalam rentan 

waktu
 
Januari-26 September 2012 dan sudah terjadi 139 tawuran diwilayah 

Jabodetabek yang menyebabkan 12 pelajar meninggal dunia.1 
Selain itu, data 

survey dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan 

bahwa seks bebas, dari remaja usia 14-18 tahun, sebanyak 32% yang pernah 

berhubungan seks, 21.2% remaja putri dan 97% penyebab remaja melakukan 

seks bebas karena melihat video-video porno dari internet
.2

  

 Rendahnya pemahaman siswa terhadap agama Islam karena dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam umumnya hanya mengedepankan 

aspek kognitif dari pada aspek afektif dan psikomotorik. Kegiatan 

pembelajaran agama Islam pun dinilai monoton karena guru mengajar dengan 

menggunakan metode yang sama yaitu metode ceramah serta menyebabkan 

kejenuhan bagi siswa. Penggunaan metode ceramah satu arah yang lebih 

dominan terhadap guru dari pada keaktifan siswa sehingga siswa kurang 

fokus dalam memahami proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk 

mengatasi permasalahan tentang proses pembelajaran pendidikan agama 

Islam tersebut. Guru harus dapat memberikan keterampilan dengan adanya 

                                                 
1
 http://nasional.news.viva.co.id/sederet-tawuran-pelajar-di-jabodetabek-sejak-awal-11 

maret 2013 pada pukul 10.00 WIB 
2 http://www.wartanews.com/ sexs-bebas-kalangan –pelajar 11 Maret 2013 pada pukul 10.15 WIB 
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suatu penguatan dari sisi keefektivitas pembelajaran PAI, agar menghasilkan 

pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan. Untuk menghasilkan 

pembelajaran yang lebih menarik guru harus dapat menciptakan suatu kondisi 

pembelajaran yang efektif. Kondisi pembelajaran yang efektif dapat 

menentukan keberhasilan belajar siswa, diantaranya
3 

melibatkan siswa secara 

aktif, menarik minat dan perhatian siswa, membangkitkan motivasi siswa, 

adanya prinsip individualitas, dan peragaan dalam pengajaran. Melibatkan 

siswa secara aktif dalam pembelajaran PAI dapat dilakukan dengan 

menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan.  

Model pembelajaran yang menyenangkan tidak hanya bersifat 

konvensional saja seperti menggunakan metode ceramah, tanya jawab, 

problem solving ataupun dengan menggunakan model pembelajaran yang 

sering digunakan oleh guru yaitu jingsaw. Banyak model pembelajaran yang 

dapat dilakukan oleh guru agar pembelajaran berlangsung menyenangkan dan 

siswa tanggap dalam pembelajaran, tetapi hanya sedikit guru yang memakai 

model pembelajaran secara variasi.  

Dorongan dalam memilih metode secara tepat dalam proses 

pembelajaran telah dijelaskan oleh Allah SWT secara langsung. Salah 

satunya terdapat  dalam surat Al-Nahl ayat 125 :  

                              

                       

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang 

baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui 

tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 

mengetahui orang- orang yang mendapat petunjuk” (Qs.An-

Nahl:125)4  

 

Model pembelajaran yang seharusnya guru agama Islam laksanakan 

bersifat kooperatif yaitu berkelompok. Sehingga memungkinkan terjadinya 

interaksi secara terbuka dan hubungan yang bersifat interdependensi efektif 

diantara anggota kelompok. Contoh model pembelajaran kooperatif salah 

                                                 
    3

 Moh Uzer Usman , Menjadi Guru Profesional , Jakarta: Remaja Rosda karya,2002, 

hal 21-31 
4
 Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung:Diponegoro, 2010 , hal 14 
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satunya adalah dengan menggunakan model pembelajaran Snowball  

Throwing, yang akan memberikan keterampilan serta keefektifan pada 

pembelajaran PAI. Model pembelajaran Snowball Throwing merupakan salah 

satu model pembelajaran yang diharapkan menarik siswa dalam proses 

pembelajaran agama Islam, yang digunakan untuk memberikan konsep 

pemahaman materi yang sulit kepada siswa dan dapat mengetahui sejauh 

mana pengetahuan serta kemampuan siswa dalam materi tersebut.
5
 Lemparan 

pertanyaan menggunakan kertas berisi pertanyaan yang diremas menjadi 

sebuah bola kertas lalu dilempar-lemparkan kepada siswa lain. Siswa yang 

mendapat bola kertas lalu membuka dan menjawab pertanyaannya. Dengan 

hal tersebut dapat memungkinkan siswa untuk berfikir secara kritis, kreatif 

dan analitis, yang hanya membutuhkan dukungan dari pola pembelajaran 

yang diterapkan. Observasi sementara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa di 

SMK Sunan Pandanaran Desa Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten kendal 

dalam kegiatan belajar mengajar, guru PAI sebelumnya membuat rencana 

pembelajaran terlebih dahulu dengan tujuan agar pembelajaran yang 

disampaikannya nanti sesuai dengan tujuan pendidikan. Selain itu, guru atau 

pendidik menggunakan model  tidak hanya satu, kadang guru tersebut 

menggunakan model saling bergantian agar tidak monoton, seperti model 

Snowball Throwing sesuai dengan materi yang diajarkannya. Berdasarkan 

pemaparan di atas, maka penelitian ini mengambil judul " Pengaruh Model 

Pembelajaran Snowball Throwing Terhadap Prestasi Belajar Mapel 

Pendidikan Agama Islam Di Smk Sunan Pandanaran Campurejo 

Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Tahun Ajaran 2016/ 2017 

 

Mengenai alasan memilih SMK Sunan Pandanaran Desa Campurejo 

Kecamatan Boja Kabupaten Kendal sebagai tempat penelitian yaitu untuk 

mengetahui secara dekat mengenai Model pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru PAI, karena peneliti mudah melakukan penelitian dan pengamatan 

disebabkan peneliti dekat dengan lokasi penelitian.  

                                                 
5 
Miftahul Huda contoh-modelpembelajaran snowball,Yogyakarta:pustaka pelajar, 2013, 

hal 1  
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B. Alasan Pemilihan Judul  

1. Siswa dirasa kesulitan dalam kemampuan berfikir kritis sehingga dengan 

adanya model pembelajaran Snowball Throwing siswa dapat lebih mudah 

berfikir kritis dalam memecahkan masalah. 

2. Siswa dirasa kurang kuat dalam kemampuan berfikir kritis dalam 

pembelajaran PAI, namun materi tetap berlanjut sehingga siswa mengalami 

kesulitan dalam memahaminpelajaran PAI berikutnya, sehingga diharapkan 

dengan adanya model Pembelajaran Snowball Throwing ini pemahaman 

siswa menjadi lebih baik dan berkesan di benak para siswa. 

3. Peneliti Merasa tertarik dengan penggunaan model pembelajaran Snowball 

Throwing dalam meningkatkan minat belajar terhadap mata pelajaran PAI 

sehingga peneliti ingin menggunakan model pembelajaran Snowball 

Throwing untuk meningkatkan Prestasi belajar siswa terhadap pelajaran 

PAI. 

 

C. Telaah Pustaka 

 Sejauh pengamatan peneliti, ada beberapa karya yang telah melakukan 

pembahasan seputar proposal sekripsi di atas, hanya saja subjek penelitiannya 

berbeda-beda, untuk itu penulis mencoba menerapkan di SMK Sunan 

Pandanaran. Sebagai bahan acuan dan perbandingan, peneliti telah 

menemukan proposal skripsi yang berkaitan dengan penulisan proposal 

skripsi ini. 

 Pertama Penelitian yang dilakukan oleh widyaningsih yang 

melakukan penelitian dengan judul Cooperative Learning sebagai Model 

Pembelajaran Alternatif Untuk Meningkatkan Motivasi siswa pada Mata 

Pelajaran Matematika. Penerapan cooperative Learning menurut hasil 

penelitian Widyaningsih dapat disimpulkan bahwa Cooperatif Learning 

dalam pembelajaran matematika dapat menggunakan berbagai model serta 

efektif jika digunakan dalam periode tertentu.
6
 Penelitian yang dilakukan oleh 

widyaningsih tersebut,memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu 

                                                 
6 

Nursaadah yunita. “pengaruh penerapan Make a Match terhadap hasil belajar 

siswa”dalam www nur’saadahyunita.diakses pada tanggal:29 Januari 2013 jam 15.40 

http://sunartombs.wordpress.com/2009/01/05/pengertian-prestasi-belajar
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penelitian mengenai pembelajaran Cooperative Learning. Perbedaannya 

adalah penelitian widyaningsih meneliti mengenai peningkatan motivasi 

siswa pada pelajaran matematika, sementara penelitian ini meneliti mengenai 

peningkatan hasil belajar siswa pada pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

Kedua Penelitian PTK oleh Dwiyono Hari Utomo dengan judul 

Penerapan pembelajaran kooperatif model make a match untuk meningkatkan 

hasil belajar IPS geografi pada kompetensi dasar mendiskripsikan kondisi 

geografis dan penduduk siswa kelas VII B.7 Pada penelitian tersebut 

dikatakan bahwa telah terjadi peningkatan hasil belajar IPS Geografi setelah 

diterapkan pembelajaran kooperatif model Make A Match yang pada tahap 

pelaksanaannya menggunakan kartu soal bergambar yang sesuai kondisi 

nyata di lingkungan kehidupan masyarakat, diskusi kelompok dan presentasi 

kelas XI Penelitian oleh Dwiyono Hari Utomo dan  penelitian ini memiliki 

persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama meneliti 

mengenai peningkatan hasil belajar siswa dengan menerapkan Cooperarive 

Learning dan perbedaannya terletak pada tipe pembelajarannya, penelitian 

Dwiyanto menerapkan tipe Make A Match dan penelitian ini menggunakan 

tipe Snowball Throwing. 

Ketiga Skripsi oleh Siti Muniroh Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah 2011. Inti dari skripsi ini adalah penerapan model pembelajaran 

snowball throwing dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam 

memahami materi kekhasan bangsa Indonesia PKN kelas III di MI 

Darunnajah Sukodono. Pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan 

melalui model pembelajaran tersebut benar-benar mempunyai makna positif 

bagi siswa karena aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar dapat 

terbangun dengan baik, sehingga pembelajaran menjadi berkualitas dan 

prestasi belajar siswa pun mengalami peningkatan. 

Dari literatur diatas, peneliti mencoba mengkaji tentang model 

pembelajaran snowball throwing dengan menggunakan model yang 

bermacam-macam untuk mengoptimalkan pembelajaran dalam meningkatkan 

                                                 
7
 Dwiyono hari utomo, Skripsi Penerapan Pembelajaran Kooperatif Model Make a 

Match untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Geografi pada Kompetensi Dasar mendeskripsikan 

kondisi geografis dan penduduk siswa kelas VII b,Universitas Negeri Malang Tahun Ajaran  2011   
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prestasi ini. model pembelajaran snowball throwing yaitu suatu model 

pembelajaran yang membagi murid dalam beberapa kelompok, yang nantinya 

masing-masing anggota kelompok membuat sebuah pertanyaan pada 

selembar kertas dan membentuknya seperti bola, kemudian bola tersebut 

dilempar ke murid yang lain selama durasi waktu yang ditentukan, yang 

selanjutnya masing-masing murid menjawab pertanyaan dari bola yang 

diperolehnya 

 

D. Penegasan Istilah 

Dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Snowball 

Throwing Terhadap Prestasi Belajar Mapel Pendidikan Agama Islam Di Smk 

Sunan Pandanaran Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Tahun 

Ajaran 2016/ 2017 Maka perlu kiranya penulis memberikan penjelasan istilah 

agar tidak menjadi kesalah pahaman, adapun istilah dari judul skripsi ini  

1. Pengaruh  

Menurut W.J.S. Poewadarminta Dalam kamus bahasa Indonesia 

definisinya pengaruh adalah suatu daya yang ada dalam sesuatu yang 

bersifat dapat memberi perubahan kepada yang lain.
8
 

2. Model Pembelajaran  

Kerangka Konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar Abstraksi yang dapat digunakan 

untuk mencapai tujuan belajar tertentu,dan berfungsi sebagai pedoman 

bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencenakan 

aktivitas belajar mengajar.9 

3. Snowball Throwing  

Strategi Pembelajaran yang juga dikenal dengan Snowball Fight 

merupakan pembelajaran yang diadopsi pertama kali dari game fisik 

dimana segumpulan salju dilempar dengan maksud memukul orang lain.10 

Strategi ini digunakan untuk memberikan konsep pemahaman materi yang 

                                                 
8
 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum bahasa Indonesia, balai pustaka 1996, h 664 

              
 9  

Aris Shoimin,Model-model pembelajaran inovatif dalam kurikulum 2013,Yogyakarta: 

Ar-ruz Media,2014, h 23
 

10
 Miftahul Huda,Model Model Pengajaran dan Pembelajaran,Yogyakarta:Pustaka 

Pelajar,2014,h. 226 
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sulit kepada siswa serta dapat juga digunakakn untuk mengetahui sejauh 

mana pengetahuan dan kemamapuan siswa dalam materi tersebut. 

 

4. Prestasi belajar  

Hasil usaha belajar yang dicapai siswa berupa suatu kecakapan dari 

kegiatan belajar di bidang akademik.11 

5. PAI 

Usaha bimbingan secara sadar kepada anak didik untuk mengantarkan 

menjadi insan yang berkepribadian luhur, mengerti, memahami, sekaligus 

mengamalkan ajaran agama Islam yang dianutnya  sebagai bekal hidup di 

dunia dan akhirat.12 Secara garis besar Pendidikan Agama Islam adalah 

suatu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah yang bertujuan agar peserta 

didik dapat menyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran 

Islam. 

6. SMK Sunan Pandanaran Desa CampurejoKecamatan Boja  Kabupaten 

Kendal 

SMK Sunan Pandanaran Desa Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten  

Kendal merupakan satu-satunya Yayasan Lembaga Pendidikan  setingkat 

SLTA yang dijadikan sebagai percontohan  yang berada di kota Kendal 

yang dipergunakan sebagai objek dalam penelitian ini. 

 

Jadi Yang di maksud judul “Pengaruh Model Pembelajaran 

Snowball Throwing Terhadap Prestasi Belajar Mapel Pendidikan Agama 

Islam Di Smk Sunan Pandanaran Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten 

Kendal Tahun Ajaran 2016/ 2017. 

adalah hasil yang telah dicapai anak didik dengan Model Pembelajaran 

Snowball Throwing  dalam menerima dan memahami serta mengamalkan 

materi pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diberikan oleh guru atau 

orang tua dan dapat membantu siswa SMK Sunan Pandanaran Desa 

                                                 
11

 Sumadi Suryabrata,Psikologi Pendidikan,Yogyakarta: PT Raja Grafindo Jaya,2004,h 

20 
12

 Muslam, Pengembangan Kurikulum PAI Teoritis dan Praktis, Semarang: PKPI 2, 

2008, h 8 
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Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal untuk meningkatkan 

prestasi dalam Mapel Pendidikan Agama. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Seberapa besarkah pengaruh Model Pembelajaran Snowball Throwing 

di SMK Sunan Pandanaran Desa Campurejo Kecamatan Boja 

Kabupaten Kendal Tahun Ajaran 2016/2017 ? 

2. Seberapa baikkah pengaruh Prestasi Belajar mapel Pendidikan Agama 

Islam di SMK Sunan Pandanaran Desa Campurejo Kecamatan Boja 

Kabupaten Kendal Tahun Ajaran 2016/2017? 

3. Adakah  pengaruh Model Pembelajaran Snowball Throwing terhadap 

prestasi belajar Mapel Pendidikan Agama Islam di SMK Sunan 

Pandanaran Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Tahun 

Ajaran 2016/2017 ? 

 

F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penilitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Untuk Mengetahui Seberapa besarkah pengaruh Model 

Pembelajaran Snowball Throwing di SMK Sunan Pandanaran Desa 

Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Tahun Ajaran 

2016/2017. 

b. Untuk Mengetahui Seberapa baikkah pengaruh Prestasi Belajar 

mapel Pendidikan Agama Islam di SMK Sunan Pandanaran Desa 

Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Tahun Ajaran 

2016/2017. 

c. Untuk Mengetahui adakah pengaruh Model Pembelajaran Snowball 

Throwing terhadap prestasi belajar Mapel Pendidikan Agama Islam 

di SMK Sunan Pandanaran Desa Campurejo Kecamatan Boja 

Kabupaten Kendal Tahun Ajaran 2016/2017. 
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2. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoretis  

Hasil Penelitian ini akan memberikan informasi penerapan 

Model Pembelajaran Snowball Throwing sebagai suatu model 

pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif dan memperkaya 

khasanah tentang Peningkatan Prestasi Mapel Pendidikan Agama 

Islam dengan Model Pembelajaran Snowball Throwing dalam 

dunia pendidikan yang diperoleh melalui penelitian lapangan. 

b. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1.) Menciptakan suasana semangat belajar yang 

menyenangkan sehingga dapat mengurangi kejenuhan 

siswa. 

2.) Dengan  suasana belajar yang menyenangkan diharapkan 

siswa lebih bersemangat dalam proses pembelajaran. 

b. Bagi Guru  

1.) Dapat meningkatkan pembelajaran guru dalam 

Peningkatan Prestasi Mapel Pendidikan Agama Islam 

dengan Model Pembelajaran Snowball Throwing. 

2.) Memberikan motivasi kepada guru untuk terus melakukan 

inovasi- inovasi yang kreatif dalam pembelajaran. 

 

c. Bagi Sekolahan 

1.) Dapat memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam 

upaya memperbaiki kualitas pendidikan pada siswa. 

2.) Dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk 

mengembangkan kompetensi guru khususnya dalam 

pendidikan. 
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G.  Rumusan Hipotesis 

Menurut Suharsimi Arikunto, “Hipotesa adalah jawaban yang 

bersifat sementara”.13 Hipotesis berasal dari dua penggalan kata, yaitu 

”hypo” yang artinya   di bawah dan ”thesa” yang artinya kebenaran. 

Dengan demikian hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang 

bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti 

melalui data yang terkumpul. Agar penelitian tidak menyimpang dari apa 

yang ditargetkan hipotesis sangat penting dalam memberi arah dan tujuan 

penelitian. Adapun ksimpulan Analisis penelitian yaitu : 

HA   : Ada pengaruh Model Pembelajaran Snowball Throwing terhadap 

prestasi belajar Mapel Pendidikan Agama Islam di SMK Sunan 

Pandanaran Desa Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. 

  Bertumpuan dari pengertian diatas, maka peneliti mengajukan 

hipotesis bahwa pengaruh Model Pembelajaran Snowball Throwing 

terhadap prestasi belajar Mapel Pendidikan Agama Islam mendapatkan 

hasil yang baik pada siswa di SMK Sunan Pandanaran Desa Campurejo 

Kecamatan Boja Kabupaten Kendal   

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatannya 

a.) Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) 

yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau 

informasi secara langsung dengan mendatangi responden yang 

berada di tempat.14 
Dalam penelitian ini peneliti memberikan angket 

kepada responden yaitu siswa kelas XI di SMK Sunan Pandanaran 

Desa Campurejo Boja Kendal  tahun Ajaran 2016/2017.  

b.) Pendekatan Penelitian  

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif yang mana menekankan analisisnya pada data-data 

                                                 
13

  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka 

Cipta, 1986,  h. 64 
14

 Rosady Ruslan, Metodologi Penelitian Public Relation dan Komunikasi,Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004, h 32 
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numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika.15
 Pada 

dasar, pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial 

(dalam rangka pengujian hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan 

hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. 

Dalam hal ini peneliti akan melakukan analisis secara numerikal 

(angka) yang diolah dengan pendekatan metode statistik. Penelitian 

ini merupakan suatu proses untuk menentukan pengetahuan yang 

menggunakan data berupa angka sebagai alat keterangan yang ingin 

diketahui dari hasil angket yang dijawab oleh responden yaitu siswa 

SMK Sunan Pandanaran Desa Campurejo Kecamatan Boja 

Kabupaten Kendal  Tahun Ajaran 2016/2017.  

 

2. Populasi dan Sampel 

a.   Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan.
16

 Adapun populasinya seluruh siswa di SMK Sunan 

Pandanaran Campurejo Boja Kendal  Tahun Ajaran 2016/2017  

berjumlah 130 siswa. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut.
17 

Menurut Suharsimi Arikunto: 

“Bahwa apabila subjek penelitian < 100, lebih baik diambil semua. 

Tetapi apabila populasi > 100 maka dapat diambil 10% - 15% atau 

20% - 25% atau lebih”.18
 Jadi sampel yang diambil adalah 33 peserta 

didik, dengan rujukan populasi >100 dengan presentase 25%. 

c. Teknik Sampling 

                                                 
15 

 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakart 
16

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

Cet 16, Bandung:CV ALFABETA, 2013, h. 117. 
17

 Ibid., h. 118.  
18 

Suharsimi Arikunto, Op. Cit., h. 20. 
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Teknik Sampling adalah merupakan teknik pengambilan 

sampel.
19

 Pada penelitiannya digunakan teknik simple random 

sampling. Simple random sampling adalah teknik pengambilan 

anggota sampel dari populasi dilakukan dengan menggunakan 

penyebaran angket tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu.
20

 

Dengan demikian, sampel yang diambil oleh peneliti dalam 

penelitian ini zberjumlah 33 peserta didik, dengan rujukan populasi 

>100 dengan presentase 25% dengan rincian populasi sebagai 

berikut: 

Tabel 1.1 

Data Seluruh siswa SMK Sunan Pandanaran  

No Siswa Jumlah 

1 Kelas XI Akuntansi 15 Siswa 

2 Kelas XI TSM 12 Siswa 

3 Kelas XI Tata Busan 6 Siswa 

Jumlah keseluruhan  33  Siswa 

 

3. Variabel dan Indikator 

Variabel penelitian merupakan obyek penelitian atau yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian. Adapun dalam penelitian ini terdapat dua variabel, 

yaitu:  

1) pengaruh Model Pembelajaran Snowball Throwing 

merupakan variabel terikat/dependent (variabel X)  memiliki indikator 

sebagai berikut:  

a. Peserta didik mampu berpendapat dengan pengetahuan yang 

dimiliki. 

b. Peserta didik mampu melakukan pengamatan dengan baik. 

c. Peserta didik mampu mengerjakan beberapa latihan yang diberikan 

oleh guru.21 

2) Prestasi Belajar Mapel Pendidikan Agama Islam merupakan variabel 

bebas/independent ( variabel Y ) dengan indikator:  

                                                 
19 

Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, Bandung:CV. Al-Fabeta, 2007, h. 62. 
20

 Ibid., h. 64. 
21

 Sugiyono, Op Cit., h. 61. 
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a. Peserta didik mampu berargumen dari hasil pengamatan dan latihan 

pada mata pelajaran PAI. 

b. Peserta didik mampu menganalisis dari hasil pengamatan dan 

latihan pada mata pelajaran PAI. 

c. Peserta didik mampu menginterpretasi dari hasil pengamatan dan 

latihan pada mata pelajaran PAI. 

d. Peserta didik mampu menyimpulkandari hasil pengamatan dan 

latihan pada mata pelajaran PAI.22 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

   a).   Metode Angket 

  Angket merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
23

 Dalam 

hal ini peneliti memberikan angket kepada responden yaitu siswa  

tentang pengaruh Model Pembelajaran Snowball Throwing 

terhadap prestasi belajar Mapel Pendidikan Agama Islam di SMK 

Sunan Pandanaran Desa Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten 

Kendal 

 

b).    Metode Observasi  

  Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai 

ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain, yaitu 

wawancara dan kuesioner.
24

 Observasi merupakan metode/cara 

pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki.
25

 

  Pengamatan yang didasarkan atas pengalaman secara 

langsung. Pengalaman langsung merupakan alat yang tepat untuk 

                                                 
22

Ibid. 
23

Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif, dan R & D, Bandung: 

Alfabeta, 2009, h. 199.   
24 

Ibid, h. 145. 
25

 S. Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah , Jakarta: Bumi Aksara, 2003, h. 

137. 
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menguji suatu kebenaran. Jika suatu data yang diperoleh kurang 

menyakinkan biasanya peneliti akan menanyakan kepada subyek, 

tetapi karena ia hendak memperoleh keyakinan terhadap keabsahan 

data tersebut, jalan yang ditempuh adalah mengamati sendiri yang 

berarti mengalami langsung peristiwanya. Observasi ini dilakukan 

untuk memperoleh data-data tentang strategi pembelajaran dengan 

Model Pembelajaran Snowball Throwing dan yang digunakan pada 

mata pelajaran PAI terhadap prestasi belajar. 

 

c).    Dokumentasi   

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai 

letak geografis SMK Sunan Pandanaran Desa Campurejo Kecamatan 

Boja Kabupaten Kendal, sejarah berdirinya, visi misi dan tujuan, 

struktur organisasi sekolah, keadaan siswa, keadaan guru, keadaan 

karyawan, keadaan sarana dan prasarana, dan organisasi siswa SMK 

Sunan Pandanaran Desa Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten  

Kendal. 

 

5. Metode Analisis Data 

Adapun tahapannya adalah sebagai berikut : 

a)   Analisis Pendahuluan 

 Analisis pendahuluan merupakan langkah awal yang dilakukan 

dalam penelitian dengan cara memasukkan hasil pengolahan data 

angket responden ke dalam data tabel distribusi frekuensi. 

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis 

statistik yang menghitung nilai kualitas dan kuantitas dengan cara 

memberikan penilaian berdasarkan jawaban angket yang telah 

disebarkan kepada responden, di mana masing-masing tema diberikan 

alternatif jawaban. Adapun kriteria nilainya sebagai berikut: 

1. Untuk alternatif jawaban SL diberi skor 4  

2. Untuk alternatif jawaban SR diberi skor 3  

3. Untuk alternatif jawaban KD diberi skor 2  

4. Untuk alternatif jawaban TP diberi skor 1 
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b) Analisis Uji Hipotesis 

  Analisa uji hipotesis adalah tahap pembuktian kebenaran hipotesis 

yang peneliti ajukan. Dalam analisa ini peneliti mengadakan 

perhitungan lebih lanjut pada tabel distribusi frekuensi dengan 

mengkaji hipotesis. Adapun pengujian hipotesis ini menggunakan 

rumus korelasi product moment. Analisis regresi dilakukan apabila 

hubungan dua variabel berupa hubungan kausal atau fungsional. 

Menggunakan analisis regresi apabila kita ingin mengetahui 

bagaimana variabel dependent atau kriteria dapat diprediksikan melalui 

variabel independent atau predictor. 

  Dalam analisis ini peneliti ingin membuktikan kebenaran hipotesis 

yaitu menghitung data yang telah terkumpul dengan rumus product 

moment sebagai berikut: 

 

rxy =  

   

  




})(}{)({

))((

2222 YYNXXN

YXXYN
 

Keterangan: 

Rxy: Angka indeks (koefisien) korelasi antara variabel X    

dan variabel Y 

     X   : Variabel peningkatan prestasi Pendidikan Agama Islam 

   Y  : Variabel Model Snowball Throwing 

 N   : Jumlah subyek yang diteliti 

    : Sigma (jumlah)
26

  

 

 c).  Analisis Lanjut 

     Dari Analisis Hipotesis dengan menggunakan rumus 

produck moment sehingga dapat diketahui hasil penelitian. 

Setelah diketahui hasilnya maka hasil penelitian tersebut 

diinterprestasikan lebih lanjut dengan jalan membandingkan 

                                                 
26 

Sugiyono, Op. Cit., h. 228. 



 

 

16 

 

harga rhitung (ro) yang telah diketahui dengan harga rtabel (rt) dengan 

taraf signifikansi 1 % dan 5 % dengan kemungkinan: 

1) Jika rhitung lebih besar dari rtabel 1% atau 5 %, maka hasilnya 

bisa dikatakan signifikan (hipotesis diterima). 

2) Jika rhitung lebih kecil dari rtabel 1% atau 5 %, maka hasilnya bisa 

dikatakan nonsignifikan (hipotesis ditolak). 

 

I. Sistematika Penulisan Skripsi  

Untuk memudahkan pembahasan, pemahaman yang jelas dalam 

membaca skripsi maka disusunlah penulisan skripsi ini secara garis besar 

sebagai berikut: 

1. Bagian Muka 

Dalam bagian ini memuat mengenai Sampul Judul, Nota 

Pembimbing, Pengesahan, Abtrak, Pernyataan Keaslian Skripsi, Motto, 

Persembahan, kata Pengantar, Pedoman, Transliterasi Arab-Latin, 

Daftar Isi, Daftar Tabel, Denah Gambar (Jika Ada). 

2. Bagian Isi 

Bagian ini merupakan hasil penelitian yang akan disistemtika 

dalam lima bab yaitu : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini akan diuraikan: Latar Belakang, Alasan 

Pemilihan Judul, Telaah Pustaka, Rumusan Masalah, 

Penegasan Istilah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Rumusan 

Hipotesis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi. 

 

BAB II :  MODEL PEMBELAJARAN SNOWBALL THROWING  

DAN PRESTASI  BELAJAR MAPEL PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM  

Dalam Bab ini akan diuraikan: Pengertian Model 

Pembelajaran Snowball Throwing. pengertian pretasi belajar, 

Pengertian Pendidikan Agama Islam,  
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BAB III :   PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN SNOWBALL 

THROWING TERHADAP PRESTASI BELAJAR 

PENDIDIKAN AGAMA  ISLAM DI SMK SUNAN 

PANDANARAN CAMPUREJO KECAMATAN BOJA 

KABUPATEN KENDALTAHUN AJARAN 2016/ 2017 

   Dalam Bab ini akan diuraikan: Gambaran Umum 

tentang SMK Sunan Pandanaran, Keadaan Guru , Keadaan 

Siswa, Sarana dan Prasarana, Hasil Angket Pengaruh Model 

Pembelajaran Snowball Throwing Terhadap Prestasi Belajar 

Mapel Pendidikan Agama Islam Di Smk Sunan Pandanaran 

Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Tahun 

Ajaran 2016/ 2017  

 

BAB IV : ANALISIS PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN 

SNOWBALL THROWING TERHADAP PRESTASI 

BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMK 

SUNAN PANDANARAN CAMPUREJO KECAMATAN 

BOJA KABUPATEN KENDAL TAHUN AJARAN 2016/ 

2017 

Dalam Bab ini akan diuraikan: Analisis Pengaruh 

Model Pembelajaran Snowball Throwing Di Smk Sunan 

Pandanaran Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal 

Tahun Ajaran 2016/ 2017, Analisis Prestasi Belajar Mapel 

Pendidikan Agama Islam Di Smk Sunan Pandanaran 

Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Tahun 

Ajaran 2016/ 2017, Analisis Pengaruh Model Pembelajaran 

Snowball Throwing Terhadap Prestasi Belajar Mapel 

Pendidikan Agama Islam Di Smk Sunan Pandanaran 

Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Tahun 

Ajaran 2016/ 2017  
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BAB V : PENUTUP  

  Dalam Bab ini akan diuraikan : Simpulan, saran- Saran, 

Penutup 

3. Bagian Akhir skripsi  

Dalam bagian ini memuat mengenai Tdaftar pustaka, lampiran 

– lampiran, dan daftar riwayat hidup 

    

 


